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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 20/2017 πρακτικό συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αποδοχή όρων της πρόσκλησης και έγκριση
υποβολής πρότασης από μέρους του Δήμου
Αριστοτέλη στο Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία", Άξονας
Προτεραιότητας 03 "Ανάπτυξη μηχανισμών
στήριξης της επιχειρηματικότητας", στην
πρόσκληση
με
τίτλο:
"Δημιουργία
Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων
Θαλάσσιων Προορισμών" και κωδικό 075".
και αποδοχή μελέτης και τευχών δημοπράτησης με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ».
Στην Ιερισσό, σήμερα την 27η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αριστοτέλη συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Κέντρου
Πολιτισμού στην Ιερισσό, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 38960/22-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κυριάκου Παναγιωτόπουλου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων του Δήμου καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosaristoteli.gr και
επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους, τους προέδρους των τοπικών και
δημοτικών κοινοτήτων και το Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 1 του Ν. 3463/2006, το
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και ύστερα από τη με αριθμό 116/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Αριστοτέλη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.
ΘΕΜΑ: Αποδοχή όρων της πρόσκλησης και έγκριση υποβολής πρότασης από μέρους του Δήμου
Αριστοτέλη στο Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία", Άξονας
Προτεραιότητας 03 "Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας", στην πρόσκληση
με τίτλο: "Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών" και
κωδικό 075" και αποδοχή μελέτης και τευχών δημοπράτησης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι
σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παρόντα ήταν δέκα τέσσερα (14) μέλη και ονομαστικά οι:
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1)Παναγιωτόπουλος Κυριάκος, 2)Ψιλιάγκος Δημήτριος, 3)Τσακνής Αργύριος, 4)Κωτάκης Γεώργιος,
5)Μητροφάνης Ιωάννης, 6)Γιουβανάκης Χριστόδουλος, 7)Μήτρου Αικατερίνη,
8)Λαζαρίδης
Χαράλαμπος, 9)Βαλσαμής Ελευθέριος, 10)Γκατζώνης Αστέριος, 11)Κουτσούπης Βασίλειος, 12)
Δουλάκης Ιωάννης, 13)Παναγιωτοπούλου Ελένη και 14) Λαγέρης Νικόλαος,
ενώ απόντες ήταν οι:
1) Παγώνη Ελένη, 2) Αντωνίου Αλέξιος, 3)Πάχτας Χρήστος, 4)Κούκος Γεώργιος 5)Σερπάρης Νικόλαος
6)Μοσχόπουλος Βασίλειος, 7)Κατσαβαβάκης Κων/νος, 8)Κατσαρού Κασσάνδρα, 9)Γλυνιαδάκης
Γεώργιος, 10)Καραβασιλικός Γεώργιος, 11)Μπρούζος Αστέριος, 12)Λαμπρινός Ιωάννης και
13)Γιαννάκης Ιωάννης.
Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Δήμαρχος κ. Ζουμπάς Γεώργιος.
Επίσης στη συνεδρίαση παρέστη και ο κ. Μιχαήλ Μάγγος υπάλληλος του Δήμου ο οποίος ορίστηκε
υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Παρόντες ήταν και οι Πρόεδροι της Δημοτικής Κοινότητας Ιερισσού κ. Πασχαλίδης Γεώργιος και της
Δημοτικής Κοινότητας Μεγάλης Παναγίας κ. Κυργιαννός Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος για την εισήγηση του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον
Αντιδήμαρχο κ. Ψιλιάγκο Δημήτριο ο οποίος ανέφερε τα παρακάτω:
Κατόπιν της με α.π. 6254/878/Α3/27-11-2017 Ανοικτής Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με κωδ.075 και Α/Α ΟΠΣ: 2309, που εντάσσεται στο ΕΠ με
κωδ.1 (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα) ΕΠ.ΑΝ.Ε.Κ. (Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία), με τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Στον Άξονα Προτεραιότητας με κωδ. 03: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»,
β. Στον Θεματικό Στόχο με κωδ. 06: «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της
αποδοτικότητας των πόρων»,
γ. Στην Επενδυτική Δραστηριότητα με κωδ. 6c: «Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς»,
δ. Στον Ειδικό Στόχο με κωδ. 3.5: «Ανάπτυξη ή /και προώθηση οικονομικής δραστηριότητας που
βασίζεται στο φυσικό κεφάλαιο και στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος με επίκεντρο τον τομέα του
Τουρισμού»,
ε. Με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ»,
o Δήμος Αριστοτέλη
προτίθεται να υποβάλλει την πρόταση με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»,
προϋπολογισμού διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων, οκτακοσίων τριάντα δύο ευρώ και δύο λεπτά
(225.832,02€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Η πρόταση αφορά την προμήθεια Εξοπλισμού για τη δημιουργία τεσσάρων (4) ολοκληρωμένων
τουριστικών προσβάσιμων παραλιών στο Δήμο Αριστοτέλη, και συγκεκριμένα για τις ακόλουθες
παραλίες:
α) ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΛΑΖ (ΘΕΣΗ ΚΑΜΠΙΓΚ)
β) ΝΗΣΟΥ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΥΚΕΣ (ΘΕΣΗ ΚΑΜΠΙΝΓΚ),
γ) ΝΕΑ ΡΟΔΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΛΑΖ (ΘΕΣΗ ΣΑΡΑΚΗΝΑ), και
δ) ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΔΙ.
Στόχος της προμήθειας είναι η βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης ατόμων με αναπηρία σε τέσσερις
τουριστικές παραλίες του Δήμου Αριστοτέλη, η βελτίωση των συνθηκών κοινωνικής τους ένταξης και η
δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης ειδικής κατηγορίας τουρισμού. Περίπου το 15% του παγκόσμιου
πληθυσμού (πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι) αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα αναπηρίας
(World Health Organization, WHO). Στην Ευρωπαϊκή ήπειρο υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 138,6
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εκατομμύρια άνθρωποι με ανάγκες προσβασιμότητας ενώ ο αριθμός τους υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα
156,4 εκατομμύρια μέχρι το 2020 (Economic impact and travel patterns of accessible tourism in Europe Service Contract SI2.ACPROCE052481700 – European Commission, DG Enterprise and Industry). Το
70% αυτών των ανθρώπων εκτιμάται ότι έχει την οικονομική και φυσική δυνατότητα να ταξιδέψει
(Eurostat, 2005a) αναζητώντας προσβάσιμους προορισμούς με κατάλληλες υποδομές.
Η προμήθεια περιλαμβάνει σε κάθε παραλία:
1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ: που στοχεύει στο να δίνει
τη δυνατότητα σε άτομα με προβλήματα όρασης να εισέρχονται στη θάλασσα ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ, χωρίς την ανάγκη βοήθειας άλλου ατόμου. Τους επιτρέπει να κολυμπούν ελεύθερα και με
ασφάλεια. Ενημερώνει τον χρήστη για τη θέση του, την απόστασή του από την παραλία, το βάθος του
νερού κ.λ.π. Ο σχεδιασμός αποσκοπεί στην ικανοποίηση των βασικών αναγκών: α) αίσθημα ασφάλειας
(φυσικής και ψυχολογικής), β) αίσθημα ταυτότητας (οικειότητα με το χώρο) και γ) διέγερση (ενδιαφέρον
για το χώρο).
2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΜΕΑ & ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ:
Ειδικοί κινητοί διάδρομοι οι οποίοι δημιουργούν πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα και
προβλήματα όρασης στην παραλία και πλωτό αμαξίδιο. Εξασφαλίζει είσοδο & έξοδο στο νερό των
ατόμων με κινητικά προβλήματα.
3. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ: Κινητές τουαλέτες/αποδυτήριο για ΑμεΑ, ειδικό κάδο απορριμμάτων για
άτομα με κινητικά προβλήματα, καθώς και πληροφοριακές/ενημερωτικές πινακίδες.
Λόγω του περιορισμένου προϋπολογισμού της Πρόσκλησης, αλλά και των ειδικών απαιτήσεων αυτής, η
περιοχή μελέτης της πρότασης αφορά στοχευμένα σε τέσσερις από τους οκτώ παραλιακούς οικισμούς του
Δήμου, όπου λειτουργούν τουριστικά οργανωμένες παραλίες, και συγκεκριμένα σε παραλίες της Πρό του Άθω
περιοχής, με τις καλύτερες προϋποθέσεις προσβασιμότητας (ομαλότητα εδάφους, άμεση πρόσβαση από τον
οικισμό και το οδικό δίκτυο), καθώς αυτές δύνανται να εξυπηρετήσουν καλύτερα το μεγάλο αριθμό των
τουριστών που επισκέπτονται την περιοχή και το Άγιο Όρος τους καλοκαιρινούς μήνες. Ταυτόχρονα, για το
ίδιο θέμα υπάρχει μελετητική ωριμότητα για το σύνολο της έκτασης του Δήμου και ως εκ τούτου θα γίνει
προσπάθεια να κατατεθεί ανάλογη πρόταση σε επόμενη πρόσκληση του ίδιου ή άλλων Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων, όπως παραδείγματος χάριν του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση, η
Εκπόνηση Μελετών βελτίωσης υποδομών πρόσβασης για άτομα με δυσκολίες κινητικότητας (ΑΜΕΑ) και οι
δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιων περιοχών, αποτελεί ιδιαίτερη στόχευση και του
Επιχειρησιακού σχεδιασμού του Δήμου, στο πλαίσιο τόσο του Άξονα 2 «Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία,
Πολιτισμός και Αθλητισμός» (στόχος 2.1.2 Δράσεις προστασίας ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, Δράση
2.1.2.2) όσο και του Άξονα 3 «Τοπική Οικονομία - Ανάπτυξη», (στόχος 3.2.1, Βελτίωση συντήρηση και
δημιουργία νέων υποστηρικτικών υποδομών α' γενούς και γ’γενούς τομέα, δράση 3.2.1.4) με βαθμό
προτεραιότητας Α2.
Κατόπιν τούτων, εισηγούμαι όπως το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για την αποδοχή των όρων της
πρόσκλησης και την έγκριση συμμετοχής στο Πρόγραμμα με την κατάθεση πρότασης με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» και όπως εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την
τελική διαμόρφωση και υποβολή της στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή» και να αποδεχθεί τη μελέτη με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ».
Το δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη:
Την εισήγηση του Αντιδημάρχου,
Τη με α.π. 6254/878/Α3/27-11-2017 Ανοικτής Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης, με κωδ.075 και Α/Α ΟΠΣ: 2309,
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Τη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας Δήμου Αριστοτέλη, και τα τεύχη
δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) 1) Αποδέχεται τους όρους της με α.π.6254/878/Α3/27-11-2017 Ανοικτής Πρόσκλησης για υποβολή
προτάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με κωδ.075 και Α/Α ΟΠΣ: 2309, που εντάσσεται
στο ΕΠ με κωδ.1 (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα) ΕΠ.ΑΝ.Ε.Κ. (Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία), με τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Στον Άξονα Προτεραιότητας με κωδ. 03: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»,
β. Στο Θεματικό Στόχο με κωδ. 06: «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της
αποδοτικότητας των πόρων»,
γ. Στην Επενδυτική Δραστηριότητα με κωδ. 6c: «Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς»,
δ. Στον Ειδικό Στόχο με κωδ. 3.5: «Ανάπτυξη ή /και προώθηση οικονομικής δραστηριότητας που
βασίζεται στο φυσικό κεφάλαιο και στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος με επίκεντρο τον τομέα του
Τουρισμού»,
ε. Με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ»,
2) Εγκρίνει τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα με την υποβολή της πρότασης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»,
προϋπολογισμού διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων, οκτακοσίων τριάντα δύο ευρώ και δύο λεπτά
(225.832,02€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
3) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο, κ. Γεώργιο Ζουμπά ώστε να:
- Προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για να διαμορφωθεί στην τελική της, ολοκληρωμένη μορφή, η
προς υποβολή πρόταση, σύμφωνα με τους όρους της Ανοικτής Πρόσκλησης.
- Υπογράψει κάθε απαιτούμενο έγγραφο σχετικά με την υποβολή της Πρότασης Χρηματοδότησης του Δήμου,
σύμφωνα με τους όρους της Ανοικτής Πρόσκλησης.
Β) Παραλαμβάνει και εγκρίνει τη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας Δήμου
Αριστοτέλη, και τα τεύχη δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 438/2017
Αφού συντάχθηκε αυτό το πρακτικό υπογράφεται ως εξής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ακολουθούν υπογραφές
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

